
 

Digital utveckling 
Vi strävar efter att utveckla och stödja vårdprocesserna genom det digitala 
stödet men framförallt för att ge invånaren och patienten möjligheten att 
uppnå och behålla en god hälsa.  

Vi samarbetar i nationella och regionala sammanhang och deltar gärna i olika 
typer av forum där stöd för digitalisering kan krävas. Vi har som övergripande 
målbild att alltid försöka göra saker tillsammans då vi ser en stor nytta i 
samarbete och samverkan.  

Vi har kompetenser på alla nivåer för att på bästa sätt kunna möte våra 
verksamheters behov.  

Samarbete 
Framöver ser vi gärna ett utökat samarbete med andra regionala 
samverkansgrupper. Särskilt viktigt är att stärka samarbetet med strukturerad 
vårdinformation, kvalitetsregister, uppföljning och analys, patientsäkerhet samt 
juridik och informationssäkerhet.  

Vi ser även våra programområden som mycket viktiga i arbetet att förankra 
den digitala transformationen och utvecklingen. 

Kontakt 
Jon Sjölander 
jon.sjolander@regionkalmar.se  

  

mailto:jon.sjolander@regionkalmar.se


 

Forskning och life science 
Stöd till programområden 

• Kliniska studier, Forum Sydost 
• Forskningsanslag, FORSS 

Sjukvårdsregionens patientlöfte 
Vi prioriterar patientnära forskning 

Kontakt 
Cecilia Fagerström 
cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se  

mailto:cecilia.fagerstrom@regionkalmar.se


 

HTA/metodstöd 
Metodrådet blir Regional samverkansgrupp HTA 1 juni 2022. 

Stöd till programområden 
Granskar nya metoder som står inför ett eventuellt införande i vården 

I första hand HTA-analyser till de nationella programområden som 
sjukvårdsregionen har värdskap för 

Kontakt 
Elvar Theodorsson 
gudjon.elvar.theodorsson@liu.se  

  

mailto:gudjon.elvar.theodorsson@liu.se


 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är en förutsättning för att främja hälsa och bidra till 
invånarnas behov av hållbar hälso- och sjukvård.  

Vi bygger gemensamma kunskaper och erfarenheter inom hållbar utveckling. Vi 
samverkar i specifika projekt för att genom ett evidensbaserat och 
kostnadseffektivt arbetssätt stärka hälso- och sjukvårdens miljö- och 
klimatarbete.  

Vad är vi bra på? 
Hållbar utveckling är en förutsättning för att främja hälsa och bidra till 1 
miljoner invånares behov av hållbar hälso- och sjukvård.  

Inom RSG hållbar utveckling har vi kunskap inom miljö- och klimatpåverkan 
kopplat till hälso- och sjukvården. Vi har erfarenhet av att strukturera upp 
problem och realisera projektresultat och visa på bidrag till måluppfyllelse. 

Gemensamt drivs vi av att se resultat och bidra i omställningen till det hållbara 
samhället. Områden som vi främst ser samverkansfördelar inom är bland annat 
att minska klimatpåverkan och miljö- och hälsoskadliga ämnen i 
förbrukningsmaterial. Vidare finns samverkansvinster inom hållbar upphandling 
genom fortsatt gemensam kravställan och uppföljning. 

Samarbete 
Vi söker kompetenser inom hälso- och sjukvården för att identifiera hur vi kan 
bidra till en hållbar hälso- och sjukvård. Exempelvis hållbar användning av 
förbrukningsmaterial. 

Vi ser även samverkan med upphandling för att identifiera prioriterade 
gemensamma hållbara upphandlingar där vi genom gemensamma arbetssätt 
kan få genomslag på ställda miljökrav. Vi ser även gärna samverkan med RSG 
läkemedel. 

Kontakt 
Johanna Schelin 
johanna.schelin@regionkalmar.se  

mailto:johanna.schelin@regionkalmar.se


 

Juridik och informationssäkerhet 
RSG juridik och informationssäkerhet består av jurister och funktionsansvariga 
inom informationssäkerhet från respektive region.  

Utöver att vi är mycket trevligt sällskap är vi också bra på detta med 
informationssäkerhet, dataskydd och juridik. Vi kan hjälpa till med att ta fram 
krav på informationssäkerhet och att navigera i djungeln av lagar och regler 
som omgärdar hälso-och sjukvården. Vi verkar för gemensamma tolkningar 
inom vårt område för att på bästa sätt stötta det sjukvårdsregionala 
samarbetet.  

Vi vill gärna samverka med RSG inom områden som till exempel upphandling 
och digital utveckling. Eftersom våra områden är relevanta i de allra flesta 
sammanhang är vi också gärna med där det händer saker i andra grupper. Vi vill 
gärna bli inbjudna tidigt i utvecklingsprocesser för att säkra att våra frågor tas 
omhand i rätt tid så vi kan bidra med största möjliga nytta.  

Kontakt 
Johan Cederlund 
johan.cederlund@rjl.se   

mailto:johan.cederlund@rjl.se


 

Kompetensförsörjning 
Regionala vårdkompetensrådet, HR-samverkan och samverkan kring 
läkarutbildning, universitetssjukvårdsenheter m.m. 

Prioriterat 
• Gemensam kompetensförsörjningsplan 2022 
• Koncept för att attrahera och bemanna spetskompetens 
• Gemensam rekrytering 
• Ledarutvecklingsprogram 

 

Kontakt 
Birgitta Bergqvist 
birgitta.bergqvist@rjl.se  

 
 
 

mailto:birgitta.bergqvist@rjl.se


 

Kvalitetsregister 
Stöd till programområden 

• Kvalitetsregister i sitt sammanhang 
• Förbättringsprojekt inom ex rörelseorganens sjukdomar, nervsystemets 

sjukdomar, barn och ungdomars hälsa och äldres hälsa 

Prioriterat 
• Användbara data för nationella och regionala jämförelser 
• Stimulera förbättringsarbete på lokal och regional nivå 

Kontakt 
Christina Pettersson 
christina.petersson@rjl.se   

mailto:christina.petersson@rjl.se


 

Läkemedel 
Stöd till programområden 

• Gemensamma läkemedelsrekommendationer och utbildningsmaterial 
• Läkemedelsmallar i Cosmic 
• Upphandling och ordnat införande 

Nationell läkemedelsstrategi 
• Effektiv och säker läkemedelsanvändning 
• Tillgängliga läkemedel och jämlik användning 

Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning 

Exempel på samverkan  
• Gemensam läkemedelsinformationscentral 
• Expertgrupp för cancerläkemedel 
• Nätverk för kliniskt farmaceutiskt arbete och läkemedelsekonomi 
• Samarbete mellan sjukhusapoteken 
• Dosgrupp 
• Forskning 

Kontakt 
Anna Cernerud 
anna.cernerud@rjl.se  

  

mailto:anna.cernerud@rjl.se


 

Medicinsk teknik 
Vårt uppdrag 

• samordnat införande av ny medicinsk teknik och metoder, men även 
samarbete kring upphandling av redan etablerade behov 

• gemensamma utbildningsinsatser och kompetensstöd 
• process för ordnat införande av medicintekniska produkter 

Vad är vi bra på? 
• Kontinuerligt kunskapsutbyte för att stötta varandra i olika frågor - tex 

inför leverantörsdialoger, vilka och hur många utrustningar som finns 
tillgängliga, kostnader för service, et cetera 

• Jämförelser av vilka lösningar rörande medicinsk teknik och IT som 
används och introduceras för att bistå varandra med förbättringar i 
tillämpning, förvaltning och utveckling för att ge bästa stöd 

• Ett holistiskt perspektiv på vårdens införande, användning och avveckling 
av främst medicinsk teknik, men även andra angränsande system inom 
service, då vi är delaktiga från äskande för investering till kassation 

• Ett stort fokus på säkra produkter och säker användning inom ramen för 
våra regelverk, för att kunna stötta i regulatoriska frågor 

• Unik insikt i kombinationen mellan kliniska behov och frågor i relation till 
tekniska lösningar  

Samarbete 
• Utökad kunskap och samarbete kring avtal, upphandlingar, 

informationssäkerhet och övriga lagsstyrda funktioner för att se hur våra 
regelverk kan fungera i praktiken hos vårdverksamheterna 

• Förbättrade möjligheter att hitta mer integrerade lösningar mellan 
medicinsk teknik och övriga stödsystem, främst mot digitala IT-lösningar 

• Bli en naturlig del i digitaliseringsarbetet och bidra med såväl teknisk som 
klinisk insikt genom vårt verksamhetsnära arv 

Kontakt 
Marcus Ståhlbrandt 
marcus.stahlbrandt@rjl.se  

mailto:marcus.stahlbrandt@rjl.se


 

Patientsäkerhet 
Arbetet med patientsäkerhet handlar om vägen till ett aktivt förebyggande 
patientsäkerhetsarbete och genomsyrar alla aspekter i möten med patienter 
och anhöriga. 

Som regional samverkansgrupp för patientsäkerhet tar vi emot, anpassar och 
omsätter nationella initiativ för användning i arbetet med patientsäkerhet. Vi 
stödjer och säkerställer utveckling av patientsäkerhetsarbetet i 
sjukvårdsregionen genom att identifiera fokusområden för lokalt och 
gemensamt utvecklingsarbete samt informerar om principiellt viktiga risker och 
avvikelser. Vi stödjer nationella och regionala programområden och 
samverkansgrupper i frågor som är relaterade till patientsäkerhet.  

De verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i programområden respektive 
regioner som NSG-patientsäkerhet tagit fram i samarbete med SKR och 
Socialstyrelsen är ett stöd för utvecklingsarbetet. Vi är en plattform för 
erfarenhetsutbyte och lärande, samt en referensgrupp och remissinstans i 
nationella och sjukvårdsregionala frågor gällande patientsäkerhet.  

Vi är intresserade av att möta programområden och samverkansgrupper för 
informations- och erfarenhetsutbyte samt lärande kring olika aspekter som är 
kopplade till patientsäkerhetsområdet. Vi vill hitta samverkansformer för 
viktiga gemensamma frågor och bygga nätverk.  

Kontakt 
Elmar Keppel 
elmar.keppel@regionkalmar.se  

  

mailto:elmar.keppel@regionkalmar.se


 

Standardisering 
Gruppens uppdrag är att säkerställa att medarbetare med hälso- och 
sjukvårdskompetens i regionen medverkar i internationell standardisering så 
att det kliniknära perspektivet beaktas. 

Vi ska upprätthålla kunskap om behovet av och utveckling av relevanta 
standarder och föreslå hur vi kan nyttja relevant standards i olika delar av våra 
verksamheter. 

Vi kan svara på frågor om det finns lämplig standard för ett visst 
område/produkt. 

Vi kan ge råd hur man kan delta i standardisering och i specifika projekt för att 
revidera en eller utveckla en ny standard.  

Samarbete 
• Digital utveckling (ex processtandard) 
• Medicinsk teknik (ex produktstandards) 
• Strukturerad vårdinformation (ex processtandard) 
• Hållbar utveckling (ex kvalitetsledningsstandard) 
• Medicinsk diagnostik (ex produktstandards) 

 

Kontakt 
Magnus Stridsman 
magnus.stridsman@regionostergotland.se  

  

mailto:magnus.stridsman@regionostergotland.se


 

Strukturerad vårdinformation 
Vill du hänga med en relativt nystartad samverkansgrupp som gillar dokumentation, särskilt 
när den är ändamålsenlig, strukturerad och genomtänkt?  

I gruppen finns olika kompetenser som verksamhetsnära utvecklingsarbete, kodverk, 
vårdsystem, informatik, vård, patientsäkerhet, pedagogik, modellering, processer, 
informationskartläggning m.m.  

Vi sporras av att det finns ett gemensamt tänk hela vägen från lokalt till nationellt och vet att 
strukturerad vårdinformation ger oss koll. Vi ser helst att det finns röda trådar mellan 
kunskapsunderlag, vårddokumentation och uppföljning. Ibland djupdyker vi i en 
begreppsbildning och vi gillar det. Resultatet kan bli en genomtänkt välfungerande indikator 
eller journalmall. Det är i detaljerna det sitter.  

Men tro inte att vi är tråkiga och torra, bara för att vi gillar struktur. Vi tror att det behövs 
både struktur och möjlighet till improvisation, men att någon måste välja vad som är vad. Vi 
skulle nog kunna finnas med på ett hörn i de flesta utvecklingsarbeten och gillar när vi blir 
tillfrågade i början. För då finns möjligheter att göra rätt från början.  

Just nu står vi inför stora utmaningar! Med nya krav på uppföljning, exempelvis till 
precisionshälsa eller AI behöver vi tänka helt nytt. Vi vet också att Sydöstra 
sjukvårdsregionen planerar att öka tillgången på gemensam hälsodata. Fler och fler 
vårdförlopp väntar runt hörnet och därmed också krav på uppföljning genom indikatorer. 
Det innebär stora förändringar. 

Nu vi söker dig som gärna vill samarbeta för att få till en strukturerad vårdinformation och 
som kan hjälpa oss att nå dit. Eller grupper som behöver hjälp att strukturera 
vårdinformationen, exempelvis utifrån ett kunskapsunderlag. Arbetar du med utdata, kan vi 
nog finna varandra extra mycket. 

Hoppas vi ses snart! 

En strukturerad vän att hålla i handen  

Kontakt 
Jenni Fock 
jenni.fock@regionostergotland.se   

mailto:jenni.fock@regionostergotland.se


 

Uppföljning och analys 
Samverkansgruppen består av analysresurser från respektive region. Då vi 
hanterar uppföljning och analys på olika sätt organisatoriskt och 
innehållsmässigt har det varit en utmaning att bemanna gruppen. De 
professioner som är representerade är controllers, analytiker och utredare.  

Utgångspunkten för gruppens arbete är uppdraget inom ramen för systemet 
för kunskapsstyrning att stödja nationella programområden som 
sjukvårdsregionen har värdskap för, men det har också varit en möjlighet för 
att skapa ett nätverk för att utbyta erfarenheter kring uppföljning och analys i 
stort. 

Vi har tydlig koppling till den nationella samverkansgruppen uppföljning och 
analys och bidrar i de nätverk som finns kring analys och uppföljning utifrån 
struktur (datainsamlingar som SKR håller samman) och process (stöd för 
återkoppling av resultat från insamlingarna samt kunskapsstyrningen), ex 
vårdförlopp, nationell patientenkät och tillgänglighet. 

Samarbete 
Uppföljning och analys är ett stort och spretigt område som berör i princip alla 
samverkansgrupper. Till att börja med vill vi samverka närmare med 
samverkansgrupperna för strukturerad vårdinformation, digital utveckling, 
kvalitetsregister och stöd för utveckling och ledarskap. Men, eftersom våra 
områden är relevanta i de allra flesta sammanhang, så ser vi 
samverkansmöjligheter med de flesta andra områden. Vi vill gärna bli inbjudna 
tidigt i utvecklingsprocesser så vi kan bidra på bästa sätt. 

Kontakt 
Andreas Persson 
andreas.persson@rjl.se  

  

mailto:andreas.persson@rjl.se


 

Upphandling och inköp 
Stöd till programområden 
Gemensamma upphandlingar och inköp när det ger: 

• medicinsk vinning för patienter och vården med samma produkt, 
utrustning, system eller tjänsteutbud 

• stordriftsfördelar gentemot marknaden 

Prioriterat 
• Läkemedel: gemensam satsning utifrån besparingsmöjligheter 
• Medicinsk teknik och IT: när är det viktigt med samma 

system/utrustning? 
• Vård-/förbrukningsmaterial: när ger det medicinsk vinning med lika 

produktutbud? 

Kontakt 
Malin Rosander 
malin.rosander@regionostergotland.se  

 

  

mailto:malin.rosander@regionostergotland.se


 

Utveckling och ledarskap 
Vår grupp består av utvecklingsresurser från respektive region, och vi 
koordinerar gemensamma satsningar i processutveckling, ledarskap och 
förnyelse. Gruppen har en kärna av sjukvårdsregionens utvecklingsdirektörer 
och utifrån frågeställning formeras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.  

Utgångspunkten för gruppens arbete är att inom ramen för systemet för 
kunskapsstyrning stödja regionala programområden. Vi har tydlig koppling till 
den nationella samverkansgruppen och bidrar i de nätverk som finns i våra 
fokusområden.  

Utveckling är ett brett begrepp som berör i princip alla samverkansgrupper och 
i vår sjukvårdsregion har vi haft fokus på vårdförlopp, ledarskap och 
gemenskapssyftande innovationsarbete. Utvecklingskompetens är centralt i de 
allra flesta sammanhang, så ser vi samverkansmöjligheter med de flesta andra 
områden. Vi vill gärna bli inbjudna tidigt i planeringsprocesser så vi kan bidra på 
bästa sätt. 

Kontakt 
Göran Henriks 
goran.henriks@rjl.se  

mailto:goran.henriks@rjl.se
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